
 

 

   

Svensk Förening för Kognitiva sjukdomar, SFK. Verksamhetsberättelse 2012  

Under året har föreningen stärkt sin roll som företrädare för det kognitionsmedicinska området 
tex vad avser utbildning och undersökningsmetodik. Därvidlag har föreningen bidragit till 
implementering av god vård och omsorg vid demenssjukdom enligt Socialstyrelsens riktlinjer 
(2010). För att ytterligare synliggöra föreningen har styrelsen ställt sig positiv till associering till 
Sveriges läkarförbund.     

MMSE  
MMSE-SR (svensk reviderad version) lanserades i början av året efter ett arbete som påbörjade 
2010.  

Kurser   
Följande kurser har gått av stapeln under året: ”Nätverksträff för kuratorer” i Malmö (24 april, Ann 
Bonli). MMSE-utbildning (halvdag) i Stockholm (22 okt, Beata Terzis), Malmö (5 nov, Sebastian 
Palmqvist) och Norrland (flera platser mha video-länk; Märta Skoglund) En valfri akademisk 
grundutbildningskurs i kognitiv medicin gavs på psykologprogrammet i Göteborg under maj månad 
(kursledare Anders Wallin, kurssekreterarare Isabelle Rydén).   

Hemsidan 
www.fks.nu har fått ytterligare ca 200 medlemmar och vi börjar närma oss totalt 3000 inloggade 
läsare. Tack var MMSE-SR har besöken och nedladdningar ytterligare ökat intresset. Nu kan man 
även ladda ner Symtomskattningsskalan (Åstrand) på www.fks.nu. En mindre uppdatering har 
gjorts, men trots detta, har kostnaderna minskat något för ersättning åt vår WebbMästare. Planer 
finns för ytterligare uppdatering av www.fks.nu samt utveckling av ett Medlemsregister knutet till 
vår hemsida. Samverkan med www.Netdoktor.se samt med Demenscentrum har fördjupats. 

Nyhetsbrev 
Varannan månad har ett Nyhetsbrev skickats ut till våra medlemmar. 

Inspirationsdagar 
I Stockholm 9 maj diskuterades internt i styrelsen Alzheimerbehandling i ett studieperspektiv – 
tillkortakommanden och möjligheter och 10 maj hölls ett seminarium om Kognitiv medicin i 
samarbete med Novartis (Anders Wallin gav en översikt över ämnet; Lars-Olof Wahlund 
presenterade läroboken i Kognitiv medicin som gavs ut på Norstedts förlag 2011).   

Stipendium för ”Den som har fört demensvården framåt”  
Annas led – för en trygg och säker demensvård i Halland (Annelie Georgsson, Eva Persson mfl) 
samt Karlstadsmodellen för demensstöd inom äldreomsorgen, handikappomsorg och hälso- och 
sjukvård (Eva Karlsson, Pia Adenmark mfl). Båda modellerna är föredömliga exempel på 
implementering av god demensvård på grundval av Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg 
vid demenssjukdom (2010).  Gratulerar!  

Årsmöte   
Seminariet i samband med årsmötet 2011 handlade om mötet med patienter av annat 
etniskt/kulturellt ursprung (Maria Sundvall, Beata Terzis, Mikael Nornholm) och årets seminarium 
ägnas åt ”Kognitiv medicin på internmedicinsk klinik” (Ann-Marie Liljeroth; Kristianstad). 
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Styrelsens medlemmar och möten  
Styrelsen har bestått av 8 (10) medlemmar: Sture Eriksson (avgått under perioden), Mikael 
Nornholm (webbredaktör, tf kassör), Sebastian Palmqvist, Märta Skoglund, Anders Sjöholm (avgått 
under perioden), Bjarne Sundberg (sekreterare), Beata Terzis (vice ordförande), Ann-Christin 
Tysén-Bäckström (tf skattmästare), Lars-Olof Wahlund, Anders Wallin (ordförande). Föreningen 
har haft 9 styrelsemöten (1 dec konstituerande styrelsemöte; 26 jan, 22 feb, 23 april, 19 juni, 3 juli, 
4 sept, 24 okt, 16 nov).  Samtliga utom det konstituerande mötet har varit telefonmöten. Göteborg  

Sponsorer 
Pfizer, H. Lundbeck och Novartis – tack!  
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Anders Wallin  

ordförande 


